SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWĘ:

Dostawa produktów naftowych dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ), zwana dalej ustawą.

Zatwierdzam:

Złotów, grudzień 2019 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie – przetarg nieograniczony – dostawa produktów naftowych

I. Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
ul. Za Dworcem 3a, 77-400 Złotów
tel. (67) 263 34 84
fax (67) 263 34 85
http: www.pzd-zlotow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
( Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. ), dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów naftowych dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie oraz sprzedaż innego rodzaju asortymentu
dostępnego na stacji paliw(oleje, żarówki ,płyny, środki chemiczne itp.):
- etylina bezołowiowa 95 (szacunkowa ilość około 9 000 litrów)
- olej napędowy (szacunkowa ilość około 70 000 litrów).
Ilości te należy traktować jedynie jako pomoc w określeniu orientacyjnej wielkości
przedmiotu zamówienia - nie mogą one stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń
Wykonawcy wobec Zamawiającego. Są to jedynie prognozowane ilości na rok 2020 rzeczywiste ilości będą zależne od bieżących potrzeb oraz posiadanych środków finansowych
przez Zamawiającego.
Warunki dostawy:
- Zamawiający zastrzega sobie, aby stacja paliw znajdowała się w odległości nie większej niż
3 km od siedziby Zamawiającego (obwodów drogowych w Okonku i Złotowie),
- bezgotówkowe tankowanie pojazdów i zakup innego asortymentu dostępnego na stacji
paliwowej, bez możliwości użycia kart paliwowych,
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany asortymentu dostawy jednego paliwa na
drugie w ramach maksymalnej wartości całego zamówienia,
- paliwa muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia
9 października 2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz. U. z 2015r.
poz. 1680 ),
- zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym
przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy ). Zamawiający dopuszcza dostawy
paliw płynnych spełniających wymagania wg innych niż wskazane w Rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015r., przy czym parametry w nich zawarte
muszą co najmniej spełniać wymagania określone w normach wskazanych przez
Zamawiającego a zawartych w w/w rozporządzeniu,
- zapewnienie, że fakturowana cena paliwa i ceny za pozostałe zakupione asortymenty będą
zgodne z cenami obowiązującymi u Wykonawcy w momencie dokonywania zakupu z
uwzględnieniem zaoferowanego upustu na paliwa,
- wystawienie zbiorczych faktur VAT, regulujących należności nie częściej niż dwa razy w
miesiącu,
- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie części zamówienia,
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcą.
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CZĘŚĆ I. Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Złotowie - Obwód Drogowy w Złotowie
Zadanie polega na sukcesywnej sprzedaży produktów naftowych, tj. Pb 95, ON
poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz sprzedaż innego rodzaju
asortymentu dostępnego na stacji paliw(oleje, żarówki ,płyny, środki chemiczne i tp.).
- etylina bezołowiowa 95 (szacunkowa ilość około 6 000 litrów)
- olej napędowy (szacunkowa ilość około 50 000 litrów)
CZĘŚĆ II. Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Złotowie - Obwód Drogowy w Okonku
Zadanie polega na sukcesywnej sprzedaży produktów naftowych, tj. Pb 95, ON
poprzez tankowanie bezpośrednio do zbiorników pojazdów oraz sprzedaż innego rodzaju
asortymentu dostępnego na stacji paliw(oleje, żarówki ,płyny, środki chemiczne i tp.).
- etylina bezołowiowa 95 (szacunkowa ilość około 3 000 litrów)
- olej napędowy (szacunkowa ilość około 20 000 litrów)
Opis przedmiotu zamówienia:
Według oznaczenia CPV:
09134100-4 – benzyna bezołowiowa
09134100-8 – oleje napędowe

IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 do dnia 31.12.2020 roku.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny
spełnienia tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, które dotyczą:
1) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje aktualna koncesja
w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. Nr 1059 ze zm.)
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną
polisę od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu
zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę min. 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100 ).
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.
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Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie. Oceny
spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia – zał. nr 2 do
SIWZ
3. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia – zał.
nr 2 do SIWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
6. Zamawiający ocenia, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 13-22 i ust. 5.
7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których
mowa w ust.1.

VI. Wspólne ubieganie się o zamówienie – art. 23 ustawy Pzp
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia w sprawie zamówienia
publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
- oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca
ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z
pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
- wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy,
- wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w
imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w zał. nr 2 i 3 do SIWZ , składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
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oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa
w pkt. VI.

VII. Informacja o dokumentach lub oświadczeniach, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
wykluczenia.
1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w zał. nr 2 do SIWZ oraz w zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w zał. nr 2 i 3 do SIWZ , składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu
składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ oraz zamieszcza
informację o podwykonawcach w oświadczeniu powyżej.
4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym
mowa w rozdziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów, zamieszcza
informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII ust.1
niniejszej SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy zasoby przez inne
podmioty, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o
których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.
5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia – zał. nr 4 do SIWZ.
6.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) odpis z właściwego rejestru lub centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
dokumenty zgodnie z dyspozycją § 7 oraz § 8 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia ( Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ). Wymagany dokument
to : dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania, potwierdzając że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert. Forma dokumentów zgodnie z § 14 w/w Rozporządzenia. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
b) aktualną koncesje w zakresie obrotu paliwami płynnymi, wydaną zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r. Nr 1059 ze zm.)
potwierdzającą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie obrotu
paliwami płynnymi,
c) ważną polisę od odpowiedzialności cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia,
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej OC w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wraz z dowodem
zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę min. 50 000,00 zł
( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 ).
7. Pełnomocnictwo-wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy
pełnomocnik. W przypadku, kiedy osoba składająca w imieniu Wykonawcy ofertę, nie jest
osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie aktualnego odpisu z
rejestru, wraz z ofertą powinno zostać złożone stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby
wystawione przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1niniejszej
SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczeń lub dokumentów są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
9. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jeżeli Zamawiający
posiada ważne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz.
352 ). W przypadku powoływania się Wykonawcy na dokumenty lub oświadczenia będące w
posiadaniu Zamawiającego potwierdzające okoliczności, o których mowa, zaleca się
wskazanie w ofercie numeru i nazwy postępowania, w którym powyższe dokumenty zostały
złożone oraz w przypadku dokumentów w wersji elektronicznej podanie adresów dostępu.
10. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków w zależności od złożonych oświadczeń
i dokumentów, zgodnie z formułą „ spełnia / nie spełnia”.
11. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII SIWZ
( również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, których mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp ) dla których Zamawiający przewidział wyłączenie formą pisemną.
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2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa
w pkt 1, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpatrzenia. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ.
4. Do udzielenia szczegółowych informacji upoważniony jest:
1) w zakresie przedmiotu zamówienia i w sprawach dotyczących procedury
postępowania: Tomasz Lachowicz – tel. (67) 263 34 84; 606397076

IX. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesienia wadium.

X. Terminy:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wymagany termin realizacji zamówienia : od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Opakowanie i adresowanie oferty:
Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym:
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Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy
(pieczęć).

OFERTA
„Dostawa produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego
Zarządu Dróg w Złotowie”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
11 grudnia 2019 r. godz. 1005
2.

Podpisy:
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w
obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców
albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3.

Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub
Pełnomocnika (napis: za zgodność z oryginałem, data potwierdzenia zgodności,
czytelny podpis osoby potwierdzającej zgodność lub pieczęć imienna z podpisem),
2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w
przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski.

4.

Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
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oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno),
2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji
spowoduje ich odtajnienie.
5.

Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań
określonych w niniejszej SIWZ,
3) Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim,
b) w formie pisemnej.

6. Zaleca się, aby:
a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającą Pełnomocnictwo,
b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór
stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).
7.

8.

Zmiana / wycofanie oferty:
a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę,
b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale X pkt 1 niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
Zwrot oferty bez otwierania
Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

XII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, ul. Za Dworcem 3a, 77-400
Złotów, I piętro, pokój 104.
2. Termin składania ofert upływa dnia 11 grudnia 2019 r. o godzinie 1000.
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3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2019 r. o godzinie 1005 w siedzibie
Zamawiającego.

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny:
1.Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z
uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków oraz zaproponowanych upustów.
2.Za cenę hurtową paliw przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 09.12.2019r.
ogłoszoną przez PKN ORLEN na stronie internetowej www.orlen.pl
3.Cena jednostkowa hurtowa netto za 1 litr paliwa obowiązująca w dniu 09.12.2019r.
służy skalkulowaniu ceny oferty i po zawarciu umowy może podlegać wahaniom.
4.Upust wskazany w formularzu ofertowym musi być jednakowy dla oferowanych paliw.
Wysokość upustu oferowana w ofercie będzie niezmienna w okresie objętym umową.
5.Do porównania ofert będzie brana pod uwagę łączna cena oferty brutto z VAT.
6. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, wynikającej
z zapisów art. 41 ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług Zamawiający dopuszcza
wprowadzenie drogą aneksu do umowy zmiany w zakresie wynagrodzenia za przedmiot
umowy. Zmiana ta może dotyczyć kwoty podatku VAT. Jednocześnie ceny paliw mogą
ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od uwarunkowań rynkowych.
7. Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w tabeli
elementów:
1)wszystkie pozycje tabeli muszą zawierać cenę jednostkową
2)Wszystkie wartości, w tym ceny jednostkowe powinny być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku.
8.Wprowadzenie przez Oferenta jakichkolwiek zmian w poszczególnych pozycjach jest
niedopuszczalne.

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe oraz inne omyłki zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
10. Błędy w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art.89 ust.1
pkt 6 i 7.

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, znaczenie tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.
1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się posługiwał następującymi
kryteriami i ich wagą:
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•
•

cena - 60%
udzielony rabat przy zakupie 1 litra paliwa – 40%

Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uzna tą, która otrzyma maksymalną ilość
punktów.
Ilość punktów przyznawana będzie wg poniższego wzoru:

Wp = [ ( Cmin : Cbad. ) x 60 ] + [ ( Rb.o. : Rmax. ) x 40 ]
Wp – wartość punktowa oferty
Cmin – cena najniższej oferty
Cbad. – cena badanej oferty
Rb.o. – rabat badanej oferty
Rmax. – maksymalny udzielony rabat z ofert
2. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie
na podstawie kryteriów oceny określonych w pkt 1.
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe w
obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty.
5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3;
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
6. Jeżeli zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takich samych cenach, zamawiający wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
c) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
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e) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wada uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.
4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:
a) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane elektronicznie lub faksem,
b) w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
5. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wybranym wykonawcom.
6. W przypadku, gdy wybrany wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia
postępowania.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Zamawiający nie będzie wymagał od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę,
złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy o realizację zamówienia publicznego zawarto
w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

XVIII. Środki prawne przysługujące wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcom, jeżeli ich interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo
zamówień publicznych.
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XIX. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XX. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XXI. Zamawiający
wariantowych.

nie

dopuszcza

możliwości

składania

ofert

XXII. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
XXIII. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego:
1. Adres poczty elektronicznej: pzd@pzd-zlotow.pl
2. Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.zlotow.pl

XXIV. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
XXV. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
XXVI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu z wyjątkiem sytuacji wynikającej z art. 93 ust. 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
XXVII. Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Załączniki:
1. Formularz oferty.
2. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
3.Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wykonawcy.
4.Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
5. Wzór umowy.
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Załącznik nr 1 do SIWZ
dla części I
........................................................................
Nazwa Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Za Dworcem 3a,
77-400 Złotów

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie dla postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie” - obwód drogowy w Złotowie oferujemy:
1. Dostawę paliw, na warunkach określonych w SIWZ za cenę brutto:
Cena jednostkowa
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa
hurtowa netto w zł

Upust ( w zł )

brutto ( po

Ilość

Łączna wartość

uwzględnieniu

szacunkowa

zamówienia brutto

f

g

upustu + VAT )

a

b

1

Olej napędowy

2

c

d

e

50000 l

Benzyna

6000 l

bezołowiowa 95
RAZEM ( cena ofertowa )

UWAGA: Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 09.12.2019r. ogłoszoną przez PKN ORLEN na
stronie internetowej www.orlen.pl . Wartości powinny być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaoferowany upust będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.
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2. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami bez
udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*.
Część zamówienia, którą zamierzamy

Nazwa ( firma ) podwykonawcy

powierzyć podwykonawcom

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
(projekt) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
wymienionych

w

nim

warunkach

w

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

przez

zamawiającego.
8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki
stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty)

(1) ..............................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................

Podpisano:

.............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
Miejscowość ..................................................
* - niepotrzebne skreślić

Data .......................................................
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Załącznik nr 1 do SIWZ
dla części II
........................................................................
Nazwa Wykonawcy

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Za Dworcem 3a,
77-400 Złotów

FORMULARZ OFERTY
Odpowiadając na ogłoszenie dla postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie” - obwód drogowy w Okonku oferujemy:
1. Dostawę paliw, na warunkach określonych w SIWZ za cenę brutto:
Cena jednostkowa
Lp.

Przedmiot zamówienia

Cena jednostkowa
hurtowa netto w zł

Upust ( w zł )

brutto ( po

Ilość

Łączna wartość

uwzględnieniu

szacunkowa

zamówienia brutto

f

g

upustu +VAT )

a

b

1

Olej napędowy

2

c

d

e

20000 l

Benzyna

3000 l

bezołowiowa 95
RAZEM ( cena ofertowa )

UWAGA: Za cenę hurtową przyjmuje się cenę sprzedaży hurtowej w dniu 09.12.2019r. ogłoszoną przez PKN ORLEN na
stronie internetowej www.orlen.pl . Wartości powinny być określone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zaoferowany upust będzie obowiązywać przez cały okres realizacji umowy.
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2. Zamówienie zrealizujemy w terminie określonym w SIWZ.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w
tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej
zawarte.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że dostawy objęte zamówieniem zamierzamy realizować sami bez
udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców*.
Część zamówienia, którą zamierzam powierzyć

Nazwa ( firma ) podwykonawcy

podwykonawcom

6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy
(projekt) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
wymienionych

w

nim

warunkach

w

miejscu

i

terminie

wyznaczonym

przez

zamawiającego.
8. Oświadczamy, że wszystkie dokumenty załączone do niniejszej oferty, jako załączniki
stanowią integralną jej część i są zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:
(Wykonawca winien wymienić wszystkie załączane do oferty dokumenty)

(1) ..............................................................................................................................
(2) ..............................................................................................................................
(3) ..............................................................................................................................
(4) ..............................................................................................................................

Podpisano:

.............................................................
(czytelne podpisy osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do
występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)
Miejscowość ..................................................

Data .......................................................
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* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ
Wykonawca:
……………………………………
……………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………
……………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.: „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w

Złotowie”

,prowadzonego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, oświadczam, co

następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w

rozdział V pkt. 2 SIWZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono

warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
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(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w rozdział V pkt. 2 SIWZ

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na zasobach następującego/ych

podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….
..……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do SIWZ
Wykonawca:
………………………………………
………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
………………………………………
………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn.: „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w

Złotowie”

prowadzonego przez

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie, oświadczam, co

następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na
podstawie ww. przepisu]

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.
…………………………………………
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(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie

oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………(
podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie

zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

21

niezachodzą podstawy

Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie – przetarg nieograniczony – dostawa produktów naftowych
…………………………………………(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Uwaga :
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
…………………………..
Nazwa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY
Składając ofertę o udzielenie zamówienia na : „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie”
Oświadczam, że :

nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy
złożyli oferty w postępowaniu pn: „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb
Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie”

należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty
w postępowaniu pn: „Dostawę produktów naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu
Dróg w Złotowie”
1…………………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………………
3………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………

..........................., dnia ....................
..................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Uwaga:
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w
terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp.
2. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane
oświadczenie winno być złożone przez każdy podmiot.
Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (j.t. Dz. U.2015 poz. 184 z późń. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się
wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
Nie przedłożenie dowodów i nie wykazanie przez Wykonawców, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, spowoduje wykluczenie Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, złożyli odrębne oferty w postępowaniu.
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Załącznik nr 5 do SIWZ
dla części I
/projekt/
UMOWA nr ………………………………….
NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW NAFTOWYCH
zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.)
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu …………. r. pomiędzy:
Nabywca: Powiat Złotowski
al. Piasta 32 77-400 Złotów
NIP 767 159 75 89
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów
reprezentowany przez:
dr Mirosław Jaskólski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie
a
………………………………………………………………………………….
z siedzibą: ………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony zawarta została umowa o następującej treści:
§1
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia związanego z dostawą produktów
naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie – obwód drogowy w
Złotowie. Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników pojazdów
Zamawiającego, sukcesywnie według potrzeb.
Zgodnie z formularzem ofertowym przez okres trwania zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania upustu w wielkości …….zł dla zakupionych na stacji
paliw.
Ceny paliw mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od uwarunkowań
rynkowych. W momencie tankowania obowiązywała będzie cena widoczna na
dystrybutorze danego dnia, upust cenowy pozostaje bez zmian zgodnie ze złożoną ofertą.
Wykonawca gwarantuje, iż paliwa objęte przedmiotem umowy będą spełniały warunki
zawarte w SIWZ oraz posiadały wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do
stosowania oraz certyfikaty jakości.
Wykonawca w pełni odpowiada za jakość paliw i możliwość ich poboru przez całą dobę.
Wykonawca zapewnia bezgotówkowe rozliczanie transakcji w czasie tankowania
pojazdów Zamawiającego.
Strony uzgadniają następujący sposób fakturowania: od 01 do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży
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uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie wystawiał faktury
dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego.
§2
Termin wykonania określonego w § 1 zakresu zamówienia ustala się: od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.
§3
Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty za zakupione paliwa przelewem bankowym
na konto Wykonawcy do 14 dni od daty wystawienia faktury.
§4
1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad towaru, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany wadliwego paliwa na własny koszt, jak również pokrycia strat zaistniałych z
tego powodu.
2. W przypadku powtórzenia się problemu z jakością paliwa, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pod warunkiem uprzedniego złożenia
reklamacji przez Zamawiającego.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności tych zmian i mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony.
§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których
każdy stanowi dowód jej zawarcia, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Załącznik nr 5 do SIWZ
dla części II
/projekt/
UMOWA nr ………………………………….
NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW NAFTOWYCH
zawarta w wyniku przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
Niniejsza umowa, zwana dalej „umową” została zawarta w dniu …………. r. pomiędzy:
Nabywca: Powiat Złotowski
al. Piasta 32 77-400 Złotów
NIP 767 159 75 89
Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg
ul. Za Dworcem 3a 77-400 Złotów
reprezentowany przez:
dr Mirosław Jaskólski – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie
a
………………………………………………………………………………….
z siedzibą: ………………………………………………………………………
reprezentowanym przez: ……………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą z drugiej strony zawarta została umowa o następującej treści:
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia związanego z dostawą produktów
naftowych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Złotowie – obwód drogowy w Okonku.
Tankowanie odbywać się będzie bezpośrednio do zbiorników pojazdów Zamawiającego,
sukcesywnie według potrzeb.
2. Zgodnie z formularzem ofertowym przez okres trwania zamówienia Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania upustu w wielkości …….zł dla zakupionych na stacji paliw.

3. Ceny paliw mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy w zależności od
uwarunkowań rynkowych. W momencie tankowania obowiązywała będzie cena
widoczna na dystrybutorze danego dnia, upust cenowy pozostaje bez zmian zgodnie
ze złożoną ofertą.
4. Wykonawca gwarantuje, iż paliwa objęte przedmiotem umowy będą spełniały
warunki zawarte w SIWZ oraz posiadały wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia
do stosowania oraz certyfikaty jakości.
5. Wykonawca w pełni odpowiada za jakość paliw i możliwość ich poboru przez całą
dobę.
6. Wykonawca zapewnia bezgotówkowe rozliczanie transakcji w czasie tankowania
pojazdów Zamawiającego.
7. Strony uzgadniają następujący sposób fakturowania: od 01 do 15 dnia miesiąca
kalendarzowego i od 16 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę
sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca będzie
wystawiał faktury dla Zamawiającego po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego.
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§2
Termin wykonania określonego w § 1 zakresu zamówienia ustala się: od 01.01.2020 r. do
31.12.2020 r.
§3
Zamawiający obowiązany jest dokonać zapłaty za zakupione paliwa przelewem bankowym
na konto Wykonawcy do 14 dni od daty wystawienia faktury.
§4
1.W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad towaru, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany wadliwego paliwa na własny koszt, jak również pokrycia strat zaistniałych z tego
powodu.
2.W przypadku powtórzenia się problemu z jakością paliwa, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia pod warunkiem uprzedniego złożenia
reklamacji przez Zamawiającego.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności tych zmian i mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony.
§6
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3.Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy
stanowi dowód jej zawarcia, po jednym dla każdej ze stron.
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